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1. ZOWEL IN B2C ALS IN B2B GAAT HET EROM DAT DE MERKEIGENAAR 
    • focust op zijn primaire doelgroep.
    • weet wat de emotionele (P- of S-) pijn achter diens rationele pijn is.
    • deze emotionele pijn vierkant confronteert in de kernpropositie (de essentie van de klantvoordelen) +  
      hoe (het unieke foefje) op het Dartboard.
    • de kernpropositie + hoe vertaalt in maximaal 3 niveaus van pijnbestrijding (B2C) dan wel 1 niveau van  
      pijnbestrijding (B2B): Quick Fix, Solide Job en Disruptie.
    • beseft dat een Disruptie zich kan uiten in een software applicatie, maar steevast het gevolg is van           
      ambachtelijk onderzoek naar de allerbeste manier om de emotionele pijn van de klanten op te lossen.
    • het juiste niveau van prijsbeleving koppelt aan het gekozen niveau van pijnbestrijding.
    • binnen het juiste niveau van prijsbeleving het hoogst haalbare prijspunt opzoekt.

2. IN B2C
    • begint een merk op het Solide Job niveau van pijnbestrijding en het Cornetto niveau van prijsbeleving.
    • correleren de 3 niveaus van pijnbestrijding met dezelfde 3 niveaus van prijsbeleving.
    • bestaat de menukaart uit
 vaak eerst: veel submerken met veel varianten/formaten.
 doel hierna: maximaal 3 submerken met winstgevende + fast moving varianten/formaten.

3. IN B2B
    • begint een merk op het Solide Job niveau van pijnbestrijding en het Raket niveau van prijsbeleving.
    • als een merk begint op het Quick Fix niveau van pijnbestrijding, zakt de prijsbeleving onder Raket niveau.
    • moet de merkeigenaar de emotionele pijn van de klant eerst met een bewezen Disruptie oplossen
      voordat hij de prijsbeleving van Cornetto naar Magnum niveau kan gaan duwen.
    • bestaat de menukaart uit
  vaak eerst: veel producten/diensten ter leniging van de rationele pijn van de klanten.
 doel hierna: winstgevende producten/diensten ter leniging van de emotionele pijn van de doelgroep.

(POST) STARTUP WETTEN VAN INNOVATIE

MENUKAART


